SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ
ČINNOSTI, JEJ VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH
ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA ZA
ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019
Štruktúra správy je vypracovaná v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 9/2006 Z. z. zo 16. decembra 2005
o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských
zariadení a s metodickým usmernením Ministerstva školstva SR č. 10/2006-R z 25. mája 2006.

1. ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE
Názov školy:

ŠKOLA ÚŽITKOVÉHO VÝTVARNÍCTVA

Organizačné zložky školy (len spojené
školy):
Adresa školy:

-

Telefónne čísla školy:
Služobné mobilné číslo riaditeľa školy:
Faxové čísla školy:

044 4305511, 044 4322596 – kancelária, 044 4322597
riaditeľka nemá služobný mobil
-

Internetová stránka školy:

www.suvrk.sk

Elektronická adresa školy:
Elektronická adresa riaditeľa školy:

sekretariat@suvrk.sk
skolnikova@suvrk.sk
škola nemá súčasti

Súčasti školy: (podľa zriaďovacej listiny
s uvedením presného názvu)
Zriaďovateľ:

034 01 Ružomberok, Scota Viatora 6

Žilinský samosprávny kraj,
Ul. Komenského 48, 011 09 Žilina

2. ÚDAJE O VEDÚCICH ZAMESTNANCOCH ŠKOLY
Funkcia:

Meno, priezvisko, titul:

Riaditeľ

Danica Školníková, RNDr.

Zástupca
pre pedagogickú činnosť
Zástupca
pre ekonomiku
Výchovný poradca

Miroslava Macháčková, Ing.

Koordinátor prevencie

Jozef Martiška, Mgr.

Školský psychológ

PhDr. Miroslava Bruncková, PhD.

Kariérový poradca

Mgr. Katarína Žerebáková

Ľudmila Malenčíková, Ing.
Katarína Žerebáková, Mgr.
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3. ÚDAJE O RADE ŠKOLY
P.č.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Meno, priezvisko členov rady školy:

Volený/ delegovaný za...

Predseda: Michal Slašťan, Ing.
Marta Tyrolová, Mgr. - podpredsedníčka
Roman Rembovský, Mgr. art., ArtD.
Janka Jánošíková
Mária Dánaiová, Mgr.
Mária Zuskinová, RNDr.
Peter Husták ( od 1. 6. 2019 p. Janka Ondrejková)
Lívia Fabiánová
Peter Polák, PhDr.
Ing. Ján Bednárik
Zuzana Gállyová

delegovaný za VUC
volená za pedagogických pracovníkov
volený za pedagogických pracovníkov
volená za ostatných pracovníkov
volená za rodičov
volená za rodičov
volený za rodičov
delegovaná za VUC
delegovaný za VUC
delegovaný za VUC
volená za študentov

Dátum ustanovujúceho zasadnutia orgánu školskej samosprávy:

30. november 2016

4. INÉ PORADNÉ ORGÁNY ŠKOLY
Poradné orgány školy a ich funkcia:
- Pedagogická rada školy - vyjadruje sa k rozhodnutiam riaditeľky školy, posudzuje a schvaľuje vnútorné
predpisy školy, hodnotí výsledky vzdelávania a výchovných opatrení, stanovuje kritéria pre prijímacie
konanie a pod.
- Umelecká rada školy - rozhoduje o činnosti v oblasti výtvarného vzdelávania a prezentácie školy na
verejnosti (výstavy, súťaže, ...), posudzuje a navrhuje obsah prijímacieho konania.

5A. ÚDAJE O POČTE ŽIAKOV ŠKOLY
Forma štúdia

Denné štúdium

Nadstavbové
a pomaturitné
štúdium

Stav k 15. 09. 2018

1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
5. ročník
6. ročník
1. ročník
2. ročník
3. ročník

Externé a kombinované štúdium
Spolu:

počet tried

celkový
počet žiakov

2
3
2
2
-

55
60
57
52
-

1

14

1

15

11

253

Stav k 31. 08. 2019

z toho počet
začlenených
žiakov
A B C

5
6
8
1
-

počet tried

celkový
počet žiakov

z toho počet
začlenených
žiakov
A B C

2
-

-

2
3
2
-

55
56
53
-

5
5
8
-

1
-

-

-

-

1

11

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

21

2

0

7

175

18

1

0

-

2

5C. ÚDAJE O POČTE ŽIAKOV OSLOBODENÝCH Z HODÍN TELESNEJ
A ŠPORTOVEJ VÝCHOVY
Ročník

1. polrok

2. polrok

úplne

1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
5. ročník
Spolu:
Spolu CH + D:

čiastočne

úplne

čiastočne

CH

D

CH

D

CH

D

CH

D

0
1
3
2

8
2
7
7

0
0
0
0

3
0
2
1

0
2
2
2

7
2
7
7

0
0
0
0

4
0
3
1

24

0

6

6

23

0

6
30

6

8

26

8

6. ÚDAJE O PRIJÍMANÍ ŽIAKOV NA VZDELÁVANIE
Kód

8222 M
8240 M
8260 M
8270 M
8283 M
8297 M
8298 M
8296 M
8299 M

8276 Q
8237 Q






Názov študijného odboru/
učebného odboru

Úžitková maľba
Tvorba hračiek a dekoratívnych
predmetov
Propagačné výtvarníctvo
Scénická kostýmová tvorba
Reklamná tvorba
Fotografický dizajn
Odevný dizajn
Grafický dizajn
Dizajn interiéru
Produktová tvorba
Modelárstvo a návrhárstvo odevov

Návrh školy
počet počet
tried žiako
v

Určený Stupeň
počet
vzdelani
žiakov
a
zo
(ISCED)
strany
ŽSK

Dĺžka
štúdia

Počet žiakov
prihlásení

zapísaní

1.termín

1.termín
+
2.termín

0,30

9

7

3A

4

10

10

7

0,30

9

6

3A

4

5

6

6

0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,70
0,30

9
9
9
9
9
9
9
18
9

6
6
7
7
7
7
7
18
9

3A
3A
3A
3A
3A
3A
3A
5B
5B

4
4
4
4
4
4
4
2
2

5
4
8
19
10
37
12
12
0

6
5
8
20
10
37
13
5
0

6
6
7
6
7
6
5
17
0

Na zápis sa dostavilo spolu s autoremedúrou 84 uchádzačov.
Do 31. augusta 2019 rodičia zrušili zápis v prípade 21 uchádzačov.
Dovedna bolo do 2 tried 1. ročníka prijatých 53 žiakov + 4 žiaci prestúpili z inej strednej školy.
Na pomaturitné špecializačné štúdium do 1. ročníka nastúpilo 2. septembra 2019 17 žiakov.

Nenaplnené študijné/ učebné odbory:
Kód

Názov študijného odboru/
učebného odboru

Návrh školy
Stupeň
počet počet vzdelania
tried žiakov (ISCED)

Dĺžka
štúdia

Počet žiakov
prihlásení
zapísaní
1.termín

1.termín
+
2.termín

x
x

3

7. ÚDAJE O VÝSLEDKOCH HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE ŽIAKOV
Ukazovateľ

1. polrok

Celkový počet žiakov
Prospech
prospeli s vyznamenaním

Správanie

Vymeškané
hodiny

prospeli s priemerom 1,00
prospeli veľmi dobre
prospeli
neprospeli
neklasifikovaní
celkový prospech za školu
veľmi dobré
uspokojivé
menej uspokojivé
neuspokojivé
celkový počet vymeškaných hodín
počet ospravedlnených hodín
počet neospravedlnených hodín

počet

%

248
38
0
80
102
21
7
1,9072
245
2
1
18 359
18 207
152

100
15,625
0
33,203
41,406
7,812
1,953
x
98,79
0,807
0,403
100
99,172
0,828

2. polrok
počet
%

239
30
1
88
118
2
0
1,883
228
7
4
20 262
20 001
261

100
12,552
0,418
36,820
49,372
0,607
0
x
95,397
2,929
1,674
100
98,711
1,288

Klasifikácia vyučovacích predmetov na konci školského roka:
Kód

Názov vyučovacieho predmetu

slovenský jazyk
anglický jazyk
nemecký jazyk
ruský jazyk
dejepis
informatika
počítačová grafika
matematika
občianska náuka
fyzika
chémia
ekológia
technické kreslenie
dejiny výtvarnej kultúry
história divadla a filmu
výtvarná príprava
navrhovanie
technológie
figurálne kreslenie
písmo
umelecká prax
ekonomika
marketing

Priemerný prospech
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník

2,650
2,425
1,965
1,335
1,355
2,785
1,315
2,540
2,400
2,520
1,755
1,675
1,853
1,715
1,360
1,524
-

2,200
2,473
1,730
1,300
2,840
1,200
2,610
2,860
2,046
1,523
2,552
1,906
1,310
1,767
-

2,495
2,810
1,250
2,920
1,775
2,365
1,905
1,650
2,237
1,770
1,712
1,440
-

2,880
2,710
2,660
2,390
2,023
2,000
2,075
1,500
2,170
-

Spolu
1. PMŠ

2. PMŠ

2,140
1,500
3,000
2,300
1,500
1,000
1,900
1,200
1,900

2,130
3,670
2,000
1,600
2,170
1,420
1,000
1,580
1,330
2,000

2,556
2,448
2,585
2,500
1,847
1,335
1,376
2,801
1,430
2,575
2,630
2,365
2,520
2,094
1,460
1,599
1,418
2,160
1,824
1,335
1,505
1,805
1,950
4

typografia
psychológia
teória odborného vyučovania
metodika odb. vyučovania
pedagogický seminár
náčuvy

1,670
-

1,000
-

1,300
-

2,110
-

1,710
2,400
1,300
1,800
1,800

1,080
1,250
1,080

1,558
2,400
1,300
1,440
1,250
1,440
.............

V 13 vyučovaných odboroch
bolo ďalších 52 predmetov ...
Spolu:

1,880*

1,846*

1,975*

2,075*

1,710*

1,610*

1,883*

* Priemery za jednotlivé ročníky a celkový priemer školy sú uvedené zo systému aSc Agenda.

8. ÚDAJE O UKONČENÍ ŠTÚDIA
Údaje o maturitnej skúške
Externá časť maturitnej skúšky:
Predmet

Úroveň

slovenský jazyk a literatúra
anglický jazyk

B2
B1

Počet žiakov

Priemerná úspešnosť

52
51

46,00 %
60,20 %

Počet žiakov

Priemerná úspešnosť

52
51

61,71 %
41,98 %

Písomná forma internej časti maturitnej skúšky:
Predmet

Úroveň

slovenský jazyk a literatúra
anglický jazyk

B2
B1

Ústna forma internej časti maturitnej skúšky / praktická forma internej časti maturitnej skúšky:
Predmet

Úroveň

slovenský jazyk
anglický jazyk

B2
B1

teoretická časť odbornej zložky
praktická časť odbornej zložky

Počet žiakov

Priemerná úspešnosť

49
0
49
49
52

2,44
2,58
2,04
1,92

Údaje o absolventských skúškach
Kód

Študijný odbor

Počet
žiakov

Prospech
prospeli s
vyznamenaním

prospeli
veľmi
dobre

prospeli

neprospeli

Počet žiakov,
ktorí nekonali
skúšku

8276 Q

Produktová tvorba

14

4

4

6

0

0

8237 Q

Modelárstvo
odevov

4

2

1

1

0

0

a návrhárstvo

5

9. ZOZNAM ŠTUDIJNÝCH A UČEBNÝCH ODBOROV A ICH ZAMERANÍ
A) Aktívne
Kód

Názov študijného a učebného odboru

8222 M
8236 M
8240 M
8260 M
8261 M
8270 M
8283 M
8296 M
8297 M
8298 M
8237 Q
8276 Q

úžitková maľba
textilné výtvarníctvo
tvorba hračiek a dekoratívnych predmetov
propagačné výtvarníctvo
propagačná grafika
scénická kostýmová tvorba
reklamná tvorba
grafický dizajn
fotografický dizajn
odevný dizajn
modelárstvo a návrhárstvo odevov
produktová tvorba

Forma štúdia

Stupeň vzdelania
(ISCED)

denné
denné
denné
denné
denné
denné
denné
denné
denné
denné
denné
denné

3A
3A
3A
3A
3A
3A
3A
3A
3A
3A
5B
5B

B) Neaktívne
Kód

Názov študijného a učebného odboru

8238 M

ručné výtvarné spracúvanie textílií

Forma štúdia

Stupeň vzdelania
(ISCED)

Neaktívne od šk.
roku

denné

3A

2009

Forma štúdia

Stupeň vzdelania
(ISCED)

Doba trvania
experimentu
(od – do)

C) Experimentálne overovanie
Kód

Názov študijného a učebného odboru

-

10. ÚDAJE O POČTE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKOLY
Ukazovateľ

Ženy
Muži
Spolu (kontrolný súčet):
Kvalifikovanosť v %:
Veková štruktúra
do 30 rokov
do 40 rokov
do 50 rokov
do 60 rokov
nad 60 rokov
dôchodcovia
Spolu (veková štruktúra):

kvalifikovaní

Počet
nekvalifikovaní

27
15
42

0
0
0
100%

0
15
13
10
2
2
42

0
0
0
0
0
0
0

Z toho nekvalifikovaní dopĺňajúci
si kvalifikáciu
0
0
0
X
0
0
0
0
0
0
0

6

11. ÚDAJE O POČTE NEPEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKOLY
Ukazovateľ
Ženy
Muži
Spolu (kontrolný súčet):
Veková štruktúra

Počet
10
2
12
0
0
5
5
1
1
12

do 30 rokov
do 40 rokov
do 50 rokov
do 60 rokov
nad 60 rokov
dôchodcovia

Spolu (veková štruktúra):

12. ÚDAJE O ĎALŠOM VZDELÁVANÍ PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV
ŠKOLY
Ukazovateľ
Absolventi
vysokých škôl
do 30 rokov
do 40 rokov
do 50 rokov
do 60 rokov
nad 60 rokov
dôchodcovia

Počet
ženy
muži
ženy
muži
ženy
muži
ženy
muži
ženy
muži
ženy
muži
ženy
muži

Spolu:

2
2

Forma štúdia

prezenčná, distančná

Garant štúdia
(napr. MPC, VŠ a iné)

MPC Košice, MPC Žilina

-

13. ODBORNOSŤ VYUČOVANIA PODĽA JEDNOTLIVÝCH
VYUČOVACÍCH PREDMETOV
P.č.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Zoznam vyučovacích predmetov

Slovenský jazyk a literatúra
Anglický jazyk
Nemecký jazyk
Etická výchova
Náboženská výchova
Dejepis
Občianska náuka
Fyzika
Chémia
Matematika

Percentuálne vyjadrenie
(vo vzťahu k počtu vyučovacích hodín za šk. rok)
Odbornosť
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %

7

11 Informatika
12 Telesná a športová výchova
13 Dejiny výtvarnej kultúry
14 Výtvarná príprava
15 Navrhovanie
16 Figurálne kreslenie
17 Technológie
18 Písmo
19 Technické kreslenie
20 Odevné materiály
21 Teória odevnej tvoeby
22 Konštrukcie odevov
23 Konštrukcie strihov
24 Kostýmová tvorba
25 Odevná tvorba
26 Teória a vývoj fotografie
27 Dejiny reklamy
28 Aplikovaná informatika
29 Technológia a vzorovanie pletenín
30 Technológia a vzorovanie tkanín
31 Technológia tlače
32 Základy kinematografie
33 Videotvorba
34 Psychológia dieťaťa
35 Interiérová tvorba
36 Intermediálna tvorba
37 Umelecká prezentácia
38 Dejiny divadla a filmu
39 Odborný anglický jazyk
40 Odborný nemecký jazyk
41 Dejiny umenia 20.storočia
42 História filmu, divadla a fotografie
43 Psychológia
44 Aplikovaná psychológia
45 Marketing
46 Teória odborného vyučovania
47 Pedagogický seminár
48 Praktické cvičenia
49 Metodika odborného vyučovania
50 Náčuvy
51 Bezpečnosť a hygiena práce
52 Dejiny odievania
53 Tovaroznalectvo
54 Ručné techniky
55 Modelovanie strihov
56 Architektonická tvorba
57 Ateliérová tvorba
58 typografia
Celkový priemer (%): 100 %

100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %

14. ÚDAJE O VÝCHOVNOM PORADENSTVE A PREVENCII
 Vyhodnotenie činnosti výchovného poradcu
Opäť bolo v tejto oblasti nadviazané na dobré skúsenosti pri organizovaní rôznych podujatí, ktoré sa
osvedčili aj v predchádzajúcich rokoch. Mnohé situácie a problémy výchovno-vzdelávacieho charakteru sme sa
pokúšali riešiť predovšetkým v úzkej spolupráci s CPPPaP v Ružomberku a Nízkoprahovým krízovým centrom
„Prerod“, ktoré nám bolo opäť veľmi nápomocné . Nadviazali sme spoluprácu s p. psychologičkou Dr. Brunckovou,
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ktorá aktuálne intenzívne pracuje s tromi klientmi s pomerne komplikovanými diagnózami. 3 žiačkam bolo odporučené
prerušenie štúdia.
I v tomto šk. roku sme sa zamerali najmä na :
 konzultácie na aktuálne témy, ale hlavne individuálne poradenstvo, boli dohodnuté individuálne stretnutia,
stretnutia s rodičmi i samotnými problematickými žiakmi, boli nájdené spoločné východiská a odporúčania,
v niektorých prípadoch aj odborná pomoc , prerušenie štúdia.
 pozornosť sa vo väčšej miere venovala žiakom s vývinovými poruchami učenia, spolupracovali sme s odborníkmi,
snažili sa hľadať cesty pri riešení problémov. Ich počet stále narastá a v školskom roku 2018/2019 ich bolo
evidovaných 22 ako integrovaných 1 ako posudzovaná a 2 zdravotne znevýhodnené. Stále je aktuálna nutnosť
viac spolupracovať so psychológom, špeciálnym pedagógom , niekedy aj psychiatrom, nakoľko niektoré potvrdené
príznaky ťažkých diagnóz sú kontrolované farmakologickou liečbou. Priebežne sa dopĺňala dokumentácia,
sledovali a odporúčali sa rediagnostické vyšetrenia, konzultovali sme vzájomne s rodičmi i odborníkmi.
 besedy s pracovníkmi úradu práce o postupe pri hľadaní zamestnania pre IV. roč. sa podarilo i napriek časovej
zaneprázdnenosti zrealizovať. Pre žiakov boli opäť pripravené propagačné materiály so stručným zorientovaním sa
v tejto, i v iných oblastiach, pravidelne sa obmieňali i na nástenke.
 besedy o profesijnej orientácii na pomoc pri voľbe VŠ pre žiakov III. roč. boli i tentoraz realizované a stretli sa
s veľkým ohlasom, individuálne sme konzultovali možnosti a riešenia.
 študenti i absolventi VŠ výtvarného zamerania, naši bývalí študenti, už pravidelne prezentujú svoje školy, naši
študenti využívajú DOD i konzultácie na VŠ.
 stretnutia s pracovníkmi Nízkoprahového krízového centra (PhDr. Rakučák a Mgr. Schneider), ktoré oslovili hlavne
I. roč. Spomedzi študentov sa zaktivizovali tí, ktorí aktívne spolupracovali s touto organizáciou pri rôznych
podujatiach. V oblasti prevencie rôznych závislostí a patologických javov úzko spolupracujeme i s mestskou
políciou, psychologičkami, plánujeme ešte zintenzívniť túto podobu riešenia problémov, zúčastňujeme sa rôznych
seminárov a podujatí na túto tému.
 návštevy filmového predstavenia nielen z výtvarnej a umeleckej oblasti by opäť mali prehĺbiť poznatky zo sveta
umenia a tiež upozorniť na problémy súčasnosti (Tlmočník, Qeen, McQueen).
 návšteva divadelného predstavenia v Divadle na Rázcestí v Banskej Bystrici upútala pozornosť, predovšetkým
študentov SKT a PRT hoci titul V. Havla „Motýľ na anténe“ bol náročný .zaujal všetkých. Zúčastnili sme sa sa na
divadelnom festivale – Dotyky a spojenia v Martine, kde sme videli 2 predstavenia a zúčastnili sme sa i niekoľkých
sprievodných akcií.
 príprava a realizácia imatrikulácie pre žiakov I. roč., ktorú zabezpečili študenti III. roč., aj tentoraz naozaj veľmi
výtvarne nápadito a samostatne realizačne ako po minulé roky, stužkových slávností i rozlúčky študentov IV. roč.,
kde tiež aktívne spolupracovali študenti nižších ročníkov.
 besedy v rámci triednických hodín o slušnom správaní, o zdravom životnom štýle, o rôznych patologických javoch
v spoločnosti a ich hrozbe na mladý organizmus, hľadania ľudskejšej formy komunikácie i správania voči sebe
navzájom, kde sú ešte stále značné rezervy.
 zapojili sme sa do preventívneho programu SCPPaP Nosko Health Prevention v Ružomberku, dve triedy sa
zúčastnili odborných prednášok na tému zdravého spôsobu života, veľmi zaujímavé bolo stretnutie s Prof. Johnom
Scharfenbergom a jeho osobný príklad zdravého spôsobu života, keď ešte ako 95 ročný aktívne pôsobí v tejto
oblasti.
 v rámci prevenčných aktivít prebehol aj celoškolsky dobre ohodnotený a prijatý program Exit Tour, hoci avizovaná
zahraničná hudobná skupina nestihla program zahájiť. Následný koncert v rámci mesta bol potom dobrým
zadosťučinením.
 poradenstvo pri zvládaní stresových a záťažových situácií každodenného charakteru.
 poradenstvo pri výbere vysokých škôl, nadstavbových či rekvalifikačných foriem ďalšieho vzdelávania. Bolo
potvrdených 54 prihlášok na VŠ – IV.A 36 , IV.B 18 , niektorí študenti pomaturitnej formy štúdia majú tiež záujem
o pokračovanie v štúdiu na VŠ. Momentálne je 5 študentov už prijatých na VŠ umeleckého zamerania a mnohí
ešte budú skúšať šťastie. I pomaturitná forma štúdia na našej škole zaujala a mnohí študenti o nej uvažujú. Veľmi
oceňujem spoluprácu s našimi externými psychologičkami i pracovníkmi poradenských centier z LM i okolia, ktorí
sú veľmi ochotní konzultovať.
 v spolupráci s koordinátorom a preventistom sme sa pravidelne zúčastňovali na odborných seminároch o prevencii,
ktoré organizovalo CPPPaP v Ružomberku.
Mgr. K. Žerebáková
výchovný poradca
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 Vyhodnotenie činnosti koordinátora prevencie
 dlhodobo fungujúca spolupráca s odborníkmi z PREROD v Ružomberku a pracovníkmi CPPPaP Ružomberok,
 uskutočňujú sa vopred dohodnuté stretnutia so študentmi, ktoré sú primárne zamerané na prvé ročníky,
 v prípade potreby sa stretáme aj so študentmi ostatných ročníkov,
 stretnutia protidrogových koordinátorov v rámci mesta Ružomberok pod vedením CPPPaP, na ktorých sa
pravidelne zúčastňujú odborníci z PREROD-u
 prebehlo na nich celkové zhodnotenie činnosti na jednotlivých školách,
 poukázanie na možné problémy a ich následné riešenie
 bolo zamerané i na možnosti komunikácie škola - rodič – študent
 Účasť na pracovnej porade realizovanú v spolupráci
 s Nízkoprahovým centrom pre rodinu a deti PREROD.
Program:
1. Otvorenie, privítanie
2. Skúsenosti s riešením problematiky záškoláctva na školách – aktivita
PhDr. J. Rakučák, PhDr. J. Bachanová
3. Uplatnenie zákona č. 305/2005 Z.z. v praxi - Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a o
sociálnej kuratele
PhDr. Ľ. Jacková, ÚPSVaR
4. Rôzne, diskusia
5. Záver
Pozvanie na pracovné stretnutie prijala PhDr. Ľubica Jacková, vedúca oddelenia
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately ÚPSVaR Ružomberok. Informácie
o významných zmenách v oblasti sociálnoprávnej ochrany budú prepájané s problematikou
riešenia nielen záškoláctva, ale aj iných ťažkostí v kontexte tímovej spolupráce: škola –
ÚPSVaR.
Školy, ktoré majú vypracovanú smernicu k riešeniu záškoláctva, ju môžu priniesť
k nahliadnutiu
- Termín: 6.6.2019
- Drogové závislosti a ich prevencia v komunite(KU v Ružomberku)
Hostia:
prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc. - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice
MUDr. Ľubomír Gábriš - Komunita Ľudovítov, Palárikovo
PhDr. Miroslav Barták, PhD. - Univerzita Karlova, Praha
 v rámci funkcie protidrogového koordinátora stretnutia vo vybraných triedach, pri ktorých boli aplikované niektoré
techniky na lepšie sebahodnotenie študenta
 ďalej vypočutie a analýza ich názorov a postojov na rodinu a výchovu, uskutočňované formou dialógov
Mgr. Jozef Martiška,
koordinátor drogovej prevencie

 Spolupracujúce subjekty v oblasti výchovného poradenstva a prevencie
Boli spomenuté v správach výchovného poradcu a koordinátora protidrogovej prevencie.
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15. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTÁCII ŠKOLY


Multimediálne prezentácie
Škola má vlastnú webovú stránku (www.suvrk.sk), ktorá sa aktualizuje podľa potreby niekoľkokrát do týždňa. Sú na
nej uvedené všetky informácie o živote v škole, o študijných odboroch, o aktivitách študentov mimo vyučovania,
o ich úspechoch pri účasti na súťažiach a podobne.
Jednotlivé ODD archivovali práce študentov na CD.
Život a aktivity školy sa pravidelne propagoval v mestskej a regionálnej tlači (Ružomberský hlas, Spoločník, Liptov),
výstava maturitných prác žiakov školy boli propagované v mestskej Ružomberskej televízii. Rozsiahlejšie články
o práci žiakov a učiteľov našej školy uverejnili odborné časopisy DESIGNUM a Remeslo_Umenie_Dizajn.



Spolupráca školy s rodičmi
Dvakrát za školský rok – pri štvrťročnom a ¾-ročnom informatívnom hodnotení prospechu, správania a dochádzky –
sa konali plenárne stretnutia rodičov s pedagogickými pracovníkmi školy a konzultačné hodiny pre rodičov. Rodičia
boli informovaní o práci v škole a prosperite svojho dieťaťa. Okrem toho sa v polovici septembra 2018 konalo
rodičovské združenie pre rodičov žiakov 1. ročníka, triedni učitelia zvolávali triedne stretnutia podľa potreby, alebo
prizývali rodičov jednotlivo k riešeniu problémov ich detí.
Rodičovské združenie (RZ) sponzorsky podporuje podľa svojich možností projekty schválené škole, ako aj účasť
študentov na rôznych súťažiach, na ktorých žiaci reprezentujú školu.
RZ finančne zabezpečuje vecné dary v súťažiach, ktoré organizuje škola.
RZ sponzorsky podporuje plenér študentov 1. ročníka, lyžiarsky kurz študentov 2. ročníka a Kurz na ochranu zdravia
študentov 3. ročníka (úhrada dopravy).
Na konci školského roka RZ odmenilo najlepších študentov každej triedy knihami.
Vďaka RZ sme mohli založiť, postupne vybavujeme prístrojmi a doplňujeme knižničný fond multifunkčnej odbornej
knižnice.



Formy prezentácie školy na verejnosti
Formy prezentácie školy na verejnosti úzko súvisia s jej odborným výtvarným zameraním. Prezentácie sú v rámci
mesta, kraja, Slovenska, prípadne medzinárodnom, podľa rozsahu tej - ktorej aktivity. Pravidelné sú módne
prehliadky, účasť na výtvarných súťažiach, účasť na výstavách výtvarných prác, prípadne organizovanie vlastných
výstav podľa toho, ktoré výtvarné oddelenie sa prezentácie zúčastňuje.
Škola sa pravidelne zúčastňuje všetkých búrz stredných škôl, ktoré sa konajú v mestách Oravy, Liptova a Turca.
Škola sa prezentuje na akciách organizovaných Liptovským múzeom v Pribyline. Prezentovala sa tiež v skanzene
Jahodnícke Háje na akcii Dnes tovariš, zajtra majster. Žiaci študijného odboru tvorba hračiek a dekoratívnych
predmetov sa spolu s vyučujúcimi renovovali drevené sochy v Račkovej doline. (Na realizácii sôch sa pred dvomi
rokmi podieľali tiež žiaci našej školy.)
Žiaci študijného odboru propagačná grafika sa podieľali výtvarnými návrhmi na vytvorení náučného ekologického
chodníka v Materskej škôlke Palúdzka – Liptovský Mikuláš.
Žiaci študijného odboru propagačná grafika sa postarali o realizáciu vlastných výtvarných návrhov na stenách
v čakárňach a ambulanciách novootvorených ambulancií detského oddelenia Nemocnice s poliklinikou v Liptovskom
Mikuláši.
Spolupráca s webovými novinami www.zijemvrk.sk
Prostredníctvom uvedenej webovej stránky sme propagovali akcie našej školy a udalosti v škole.
 Školský časopis
V školskom roku 2018/2019 naši žiaci nevydávali ani tlačený, ani digitálny školský časopis. Miesto toho zverejňovali
na webovom sídle školy niekoľkokrát Televízne noviny „ ŠÚV TV “ o dianí v škole.
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 Činnosť žiackej školskej rady
V školskom roku 2018/2019 nepracovala žiacka školská rada, žiaci neprejavili záujem pracovať v žiackej školskej
rade. Nereagovali ani na ponuku pomoci a spolupráce zo strany výchovnej poradkyne. Jedna žiačka je zástupkyňou
školy v regionálnej žiackej školskej rade Liptova, jedna pracuje v mestskom študentskom parlamente.
 Iné aktivity školy
Veľmi dobrá je spolupráca školy so všetkými múzeami a galériami nielen v našom regióne, ale i s celoslovenskou
pôsobnosťou. Za všetky je treba spomenúť Galériu Ľudovíta Fullu v Ružomberku, Liptovské múzeum v
Ružomberku, Hotel Kultúra v Ružomberku, Dom kultúry A. Hlinku v Ružomberku, galériu P. M. Bohúňa
v Liptovskom Mikuláši, Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši, Oravský hrad v Oravskom Podzámku,
Florinov dom v Dolnom Kubíne, Centrum Ruffin v Dolnom Kubíne, Tatranskú galériu v Poprade, Slovenské národné
múzeum v Martine a ÚĽUV v Bratislave.
V spolupráci s Komunitnou nadáciou Liptov sme renovovali drevené sochy pri ubytovacích kapacitách, ktoré sme
osadili v Račkovej doline v predchádzajúcich rokoch.
Aj kontakty školy s prosperujúcimi podnikmi regiónu prinášajú osoh obidvom stranám. Za všetky je potrebné
konkrétne spomenúť veľmi dobrú spoluprácu s podnikom SCP Mondi Ružomberok.
Žiaci všetkých ročníkov študijných odborov odevný dizajn a scénická kostýmová tvorba pod vedením vyučujúcich
v týchto odboroch spolupracujú s vedením Oravského hradu a podieľajú sa tiež na projektoch tejto kultúrnej
ustanovizne.
Škola je cvičnou školou pre dve fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku (na náčuvy a praktické výstupy chodia
študenti všeobecnovzdelávacích i výtvarných predmetov), sme tiež cvičnou školou pre Pedagogickú fakultu
a Filozofickú fakultu UMB v Banskej Bystrici.
Škola nadviazala opäť spoluprácu so Strednou priemyselnou školou textilnou v Liberci. Spolupráca zatiaľ prebieha
v čase medzinárodných súťaží Módny návrhár a Oděv a textil, kedy prebiehajú aj vzájomné návštevy a spoločný
program.
Spolupráca s mestským, úradom Ružomberok:
Žiaci študijného odboru propagačné výtvarníctvo sa podieľali na spolupráci s Mestským úradom Ružomberok –
oddelenie regionálnej politiky a vytvorili návrhy pre Dom UNESCO vo Vlkolínci.
Žiaci študijného odboru propagačná grafika navrhli pre Mestský úrad Ružomberok vreckové kalendáre na rok 2019.
 Výstavy žiakov:
máj 2019
02. 05. 2019 – vernisáž výstavy s medzinárodnou účasťou projektu Dotyky s ľudovou kultúrou – Vlákno
v Etnografickom múzeu Martin. Výstava potrvá do 27. 10. 2019.
Práce našich žiakov dlhodobo vystavujeme v reštaurácii Mladosť, ktorá patrí Hotelovej akadémii v Liptovskom Mikuláši
– výstavu aktualizujeme raz za polrok.
 Módne prehliadky oddelení odevný dizajn, scénická kostýmová tvorba:
 06. 09. 2018 – módna prehliadka pre obchodný dom PRIOR v Poprade k príležitosti osláv jeho 10. výročia
 25. 06. 2019 – reprezentačná módna prehliadka odborov SKT a ODI v priestoroch Katolíckej univerzity pri
príležitosti návštevy p. Fedotova z Veľvyslanectva Ruskej Federácie v SR
 Módna prehliadka na vernisáži výstavy Vlákno v Etnografickom múzeu v Martine
 Módna prehliadky na vernisáži výstavy najlepších maturitných prác 2019 v Synagóge v Ružomberku
 Výstavy pedagógov:
september 2018
27.09.2018 v rámci Bratislavských módnych dní prezentovala v bratislavskom kostole Klarisky kolegyňa Slavomíra
Vlasová svoju novú kolekciu “INDI-GO!” a získala prestížne ocenenie Dizajnér roka 2018
december 2018
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01.12. 2018 Slavomíra Vlasová v Bangkoku prezentovala svoje odevy na podujatí 1-st international fashion week in
Bangkok
marec 2019
08.03.2019 v KD v Turčianskych Tepliciach sa konalo slávnostné podujatie k MDŽ, kde kolegyňa Slavomíra Vlasová
realizovala módnu prehliadku, svoje modely tu predviedla aj absolventka našej školy Andrea Pojezdálová
Mgr. Martin Novysedlák – Môj proces č.4 - organizátor akcie, Barmuseum - kultúrne centrum, Martin
PaedDr. Andrea Mirjanská– Môj proces č.4, kultúrne centrum, Martin
apríl 2019
Mgr. Martin Novysedlák – Sú v tom ženy, Wave - vernisáž výstavy, centrum nezávislej kultúry, Prešov
jún 2019
Slavomíra Vlasová - editoriál pre časopis “Nevesta”
Slavomíra Vlasová získala Cenu mesta Turčianske Teplice
júl 2019
Vytvorené v Turci, kolektívna výstava (3. 7. 2019), Turčianska galéria, Martin – Mgr. Art. A. Ševčíková Marčeková,
Mgr. M. Novysedlák
PaedDr. Andrea Mirjanská – Čipka v papieri, Ludrová
 Workshopy pedagógov:
jún 2019
vedenie workshopu : Mgr. art. Michal Hanula – Mníchov – „Turnery with tin inlays“
vedenie workshopu: Mgr. art. Michal Hanula – Mníchov – „Turned wood parts“
júl 2019
Mgr. Andrea Némethová – Medzinárodný umelecký workshop, Myšlenice, Poľsko
Mgr. Vladimír Lofaj – Medzinárodný umelecký workshop, Myšlenice, Poľsko
august 2019
Mgr. Andrea Némethová – Medzinárodný výtvarný workshop, „SRNKA 2019“ - Srňacie
Mgr. Vladimír Lofaj – Medzinárodný výtvarný workshop, „SRNKA 2019“ – Srňacie
Mgr. art. Michal Hanula – „Vytvorené na Slovensku“ – Oravská galéria Dolný Kubín

P RE DME TO V Á KO MIS I A S P O LO ČE NS KO VE DNÝ CH P RE DME TO V :
PK zrealizovala nasledujúce činnosti :
September – október 2018  návšteva Liptovského múzea a galérie Ľ.Fullu (Že , Mo)
 príprava a vyhodnotenie vedomostného testu pre 1. roč. zo SJL, ANj, - (My, ,Ty)
 materiálno technické vybavenie vyučovania – učebnice, časopisy (Ty, Md, Mc)
 exkurzia Viedeň - návšteva galérií / Martinková/
november – december 2018
 príprava a organizácia školského kola Olympiády v ANj (Ty )
 víťazkou školského kola: ANJ – Diana Holmíková I.A /vyučujúca Šu/, /postúpila ako víťazka okresného
kola do krajského kola, kde sa umiestnila na 5. mieste
január – február 2019
 Školské kolo Hviezdoslavov Kubín aj s cudzojazyčnou recitáciou.
Víťaz v prednese poézie: Zuzana Gályová III.B
Víťaz v prednese prózy: Linda Plachá II.C
Víťaz v prednese v anglickom jazyku: Lucia Lehotská II.C
marec – apríl 2019
 Dramatizáciou umeleckých diel – 2. a 3. ročník, 3 divadelné predstavenia (Md)
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Víťaz II.A – dramatizácia románu Salingera Kto chytá v žite
6 filmových spracovaní – víťaz II. B s muzikálom Bedári
 príprava a hodnotenie prijímacích testov (Md, Že, Mc, Ty)
 hodnotenie externej časti maturitných skúšok z cudzích jazykov a slovenčiny (Ty, Šu, My, Br)
 poznávacia exkurzia Bratislava (Martinková)
máj – jún 2019
 príprava a organizácia ústnych maturitných skúšok (Md, Ty, Šu, Vi)
 rozlúčka so štvrtákmi (My, Že)
 príprava a výstavka cudzojazyčných časopisov spojená so súťažou (Ty, Šu)
 výstava maturitných prác Synagóga Ružomberok – kurátor Mgr. Martinková
 exkurzia Budapešť – návšteva galérií (Martinková)

Mgr. M .Tyrolová
predseda predmetovej komisie
spoločenskovedných predmetov

P RE DME TO V Á KO MIS I A P RÍ RO D O V E DNÝCH A TE CHNI CKÝ CH P RE DME TO V :
PRIR ODD pri Škole úžitkového výtvarníctva v Ružomberku (ŠÚV RK) pracovalo v tomto šk. roku podľa schválenej
a platnej školskej dokumentácie a celoročného plánu práce, rešpektujúc a dodržiavajúc všetky platné smernice
a predpisy.
PRIR ODD zabezpečovalo výchovu a vzdelávanie študentov v predmetoch: matematika, fyzika, chémia, technické
kreslenie, aplikovaná informatika, ekonomika, telesná a športová výchova, informatika, počítačová grafika, umelecká
prezentácia, bezpečnosť a hygiena pri práci, ekológia, etická výchova a občiansky výchova.
Členmi PRIR ODD v tomto študijnom období boli: Mgr. Nadežda Čavojcová, Ing. Milan Chovan, Mgr. Renáta
Juríková, Ing. Jana Krevová, Ing. Zdena Legényová, Ing. Miroslava Macháčková, Mgr. Emília Majtényiová, Ing.
Ľudmila Malenčíková, Ing. Mária Priesolová, Ing. Anton Schlosser, RNDr. Danica Školníková.
Využívajúc dostupné priestory a materiálno-technické vybavenie (MTZ) školy, zvolené plány, postupy, metódy
a aktuálne možnosti sa realizovali nasledovné výkony a uskutočnili nasledovné aktivity:
september – október 2018
 pripravili sme a aktualizovali tematické plány a príslušnú školskú dokumentáciu
 vykonali sme servis MTZ (údržba hardvéru, inštalácia a aktualizácia nácvikového softvéru, kontrola a servis učební
a prislúchajúcich priestorov a pod.)
 aktualizovali sme počet a nacionálie žiakov
 vykonali sme poučenie o spôsoboch a bezpečnosti práce
 zoznámili sme žiakov so školským poriadkom, laboratórnym poriadkom, organizačnými predpismi potrebnými
k práci a výučbe
 ponúkli sme možnosť na zvýšenie vedomostí, zručností a pracovných návykov v rámci záujmovej a krúžkovej
činnosti a vytvorili sme na to podmienky
 zopakovali sme (vo vyšších ročníkoch) staré učivo v nadväznosti s novým učivom
 zhodnotili sme pripravenosť a doladili jednotlivosti v rámci PRIR ODD i v rámci medzipredmetových vzťahov
 zorganizovali a zrealizovali sme športovo-poznávanie podujatie Šútovský vodopád
 zorganizovali a zrealizovali sme Kurz na ochranu zdravia človeka a prírody pre žiakov III. ročníkov
 navštívili sme so žiakmi skanzen vo Vychylovke a prezreli sme si tam výstavu modrotlače
 navštívili sme so žiakmi orloj v Starej Bystrici
 zorganizovali a zrealizovali sme turisticko-poznávacie podujatie: Roháčske plesá
november – december 2018
 vyhodnotili sme správanie a študijné výsledky žiakov za 1. štvrťrok
 skontrolovali plnenie stanovených plánov a priebežných úloh
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 zorganizovali a zrealizovali sme športové podujatie: Vianočné schody
 vyhodnotili sme prácu PRIR ODD k záveru kalendárneho roka
január – február 2019
 konzultovali sme a spolupracovali s inými oddeleniami ŠÚV RK a podávali sme návrhy na zlepšenie práce
a výchovno-vzdelávacieho procesu
 vyhodnotili sme prácu študentov za 1. polrok
 skontrolovali vykonávanie krúžkovej a záujmovej činnosti
 skontrolovali sme plnenie plánov a úloh
 zorganizovali sme, pripravili a zrealizovali Výchovno-vzdelávací lyžiarsky kurz pre žiakov druhých ročníkov
v stredisku: Nižná - Uhliská
marec – apríl 2019
 konzultovali sme návrhy a potrebu doplnenia MTZ
 diskutovali sme o potrebe vzájomných hospitácií vyučujúcich za účelom zlepšenia pedagogickej práce
 pripravili a zrealizovali I. a II. účelové cvičenie pre žiakov 1. ročníkov
 Vytvorili sme športovo-relaxačnú zónu v átriu telocvične ŠÚV s ruskými kolkami a lavičkou
 navštívili sme digitálnu galériu v Tatranskej polianke (aktivita: Digitálny dialóg s planétou)
 vyhodnotili sme prácu žiakov za 3. štvrťrok
 vykonali sme predbežné prípravy na obhajoby výtvarných prác a maturitné skúšky
máj – jún 2019
 participovali sme na príprave výtvarných prác
 participovali sme na maturitných skúškach
 participovali sme na plenéri
 zorganizovali a zrealizovali sme športovo-zážitkové podujatie: Splav časti rieky Orava v úseku Oravský Podzámok
– Dolný Kubín
 vyhodnotili sme správanie a študijné výsledky žiakov za 2. polrok
 skontrolovali sme splnenie tematických plánov v časovom i obsahovom rámci
 upravili sme a očistili priestory a vybavenie učební a kabinetov
 vyhodnotili sme prácu PRIR ODD za obdobie aktuálneho školského roka
 doplnili sme a uzavreli pedagogickú a prevádzkovú dokumentáciu
 prekonzultovali a spracovali sme návrhy na doplnenie obsahu a zlepšenie organizácie a priebehu práce v
jednotlivých vyučovacích predmetoch PRIR ODD
Ing. Milan Chovan
predseda predmetovej komisie
prírodovedných a technických predmetov

O DDE LE NI E O DE V NÉHO DI ZAJ N U A S CÉ NI CKE J KO S TÝ MO VE J TV O RBY :
ODD ODI a SKT pri Škole úžitkového výtvarníctva v Ružomberku (ŠÚV RK) pracovalo v tomto školskom roku
podľa schválenej a platnej školskej dokumentácie a celoročného plánu práce, rešpektujúc a dodržiavajúc všetky platné
smernice a predpisy.
ODD ODI a SKT zabezpečovalo výchovu a vzdelávanie študentov v predmetoch: odevné materiály, teória odevnej
tvorby, konštrukcie strihov, modelovanie strihov, umelecká prezentácia, výtvarná príprava, odevný dizajn, odevná
tvorba, krajinársky kurz (plenér), súvislá odborná prax
Členmi oddelenia v tomto období boli nasledovní pedagógovia:
Vedúci oddelenia: Mgr. Andrea Némethová
Členovia: p. Ľudmila Hatiarová
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Ing. Jana Krevová
Mgr. art. Slavomíra Švecová Vlasová
Ing. Simona Schlosserová
Využívajúc dostupné priestory a materiálno-technické vybavenie (MTZ) školy, zvolené plány, postupy, metódy
a aktuálne možnosti sa realizovali nasledovné výkony a uskutočnili nasledovné aktivity:
V mesiaci september 2018:
 06.09.2018 sme pripravili módnu prehliadku pre obchodný dom PRIOR v Poprade k príležitosti osláv jeho
10.výročia, na módnej prehliadke sme prezentovali odevy študentov SKT a ODI, po prehliadke sme si pozreli
aktuálne výstavy v Elektrárni Tatranskej galérie
 14.09.2018 sa konalo v Ružomberku podujatie Módny návrhár, kde boli vystavené odevy, ktoré vznikli v rámci
júnového medzinárodného workshopu, ktorý sa konal v našej škole
 17.09.2018 sme sa zúčastnili súťaže „Oděv a textil“ v Liberci, kde sme získali 2. miesto za kolekciu „COOL SIZE“
študentiek Dominiky Urbanovej, Lucie Gondovej a Moniky Gaálovej
 27.09.2018 v rámci Bratislavských módnych dní prezentovala v bratislavskom kostole Klarisky kolegyňa Slavomíra
Vlasová svoju novú kolekciu “INDI-GO!” a získala prestížne ocenenie Dizajnér roka 2018
V mesiaci október 2018:
 V dňoch 16.10. - 19.10.2018 sa v Bratislave tradične konalo podujatie “FASHION LIVE”, kde sa opäť úspešne naši
bývalí študenti Martin Hrča a Lenka Sršňová. Podujatie navštívila a fotograficky zaznamenala Andrea Némethová.
V mesiaci november 2018:
 13.11.2018 sa kolegyňa Jana Krevová zúčastnila burzy škôl v Liptovskom Mikuláši
 zverejnili témy absolventských prác pre študentov 2. ročníka pomaturitného špecializačného štúdia v odbore
modelárstvo a návrhárstvo odevov
 kontrolovali sme priebeh plnenia časového harmonogramu a dokončovali polročné práce vo všetkých troch
odboroch (ODI, SKT, MNO)
 pripravovali sme sa na uskutočnenie Dní otvorených dverí
 21.11.2018 Deň otvorených dverí
 26.11.2018 kolegyňa Simona Schlosserová sa zúčastnila burzy škôl v Ružomberku
V mesiaci december 2018:
 1.12.2018 Slavomíra Vlasová v Bangkoku prezentovala svoje odevy na podujatí 1-st international fashion week in
Bangkok
 „TEXTILNÁ TVORBA 2018“ Kremnica; v Múzeu mincí a medailí sa konala celoslovenská výstava
 zrealizovali, nainštalovali a obhajovali sme ročníkové práce odborov ODI, SKT a nadstavbového štúdia MNO
 kolegyňa Jana Krevová zorganizovala a zrealizovala charitatívnu akciu "Vianočný punč ", v rámci ktorej študenti
usporiadali vianočnú burzu a navarili vianočný punč pre študentov a pracovníkov školy
V mesiaci január 2019:
 spolupodieľali sme sa na organizácii a priebehu Dní otvorených dverí 11.01.2019
V mesiaci február 2019:
 vyhodnotili sme priebeh realizácie, kvalitu a dosiahnutú úroveň polročných prác všetkých troch odborov (ODI, SKT
a MNO)
 zverejnili sme zadania ročníkových, maturitných a absolventských prác, vytvorili sme časové harmonogramy ich
plnenia, skontrolovali a upravili sme otázky pre TČOZ MS a aktualizovali sme témy pre vykonanie časti
absolventskej skúšky (komplexnej skúšky z odborných predmetov)
 odovzdali sme hotové FAŠIANGOVÉ MASKY, ktoré sme vyrobili pre Kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši;
kompletné fašiangové odevy s maskami zhotovili študenti 4. ročníka Scénickej kostýmovej tvorby
V mesiaci marec 2019:
 spolupodieľali sme sa na organizácii a priebehu PFIČ a EČ maturitných skúšok 2018 a prijímacích talentových
skúšok pre absolventov základných škôl
 01.03.2019 sa v Liptovskom Mikuláši konal fašiangový sprievod, kde sa predviedli aj naše fašiangové masky, na
akcii sa zúčastnila a fotograficky ju zaznamenala Andrea Némethová
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 08.03.2019 v KD v Turčianskych Tepliciach sa konalo slávnostné podujatie k MDŽ, kde kolegyňa Slavomíra
Vlasová realizovala módnu prehliadku, svoje modely tu predviedla aj absolventka našej školy Andrea Pojezdálová
V mesiaci apríl 2019:
 sme organizačne pripravili priebeh odbornej praxe študentov 1., 2. a 3. ročníka odborov ODI a SKT
 skontrolovali a zhodnotili sme prípravu študentov PMŠ MNO k vypracovaniu absolventskej práce a pripravili sme
podklady pre ukončovanie pomaturitného štúdia, vybrali a oslovili sme vhodných oponentov absolventských prác a
ubezpečili sa o plnení stanoveného časového harmonogramu
 pripravili sme a nainštalovali študentské práce k výstave “VLÁKNO”
V mesiaci máj 2019:
 02.05.2019 - účasť na výstave “VLÁKNO”- vystavujeme odevy z odborov ODI a SKT na danú tému , tiež sme
pripravili prezentačnú módnu prehliadku z modelov SKT a ODI
 06.05.2019 sme zorganizovali a zrealizovali obhajoby praktických maturitných prác študentov IV. ročníka odboru
SKT v priestoroch ŠUV-ix; všetci zúčastnení študenti úspešne obhájili zhotovené práce
 07.05.2019 inštalovali sme maturitné práce oddelenia SKT v priestoroch Synagógy
 09.05.2019 vernisáž výstavy najlepších maturitných prác v priestoroch Synagógy; pri tejto príležitosti usporiadali
absolventi SKT módnu prehliadku vlastných odevov
 organizačne sme zabezpečili priebeh súvislej odbornej praxe študentov 2. a 3. ročníka odborov ODI a SKT v
priestoroch školských dielní
 13.05.2019 – 17.05.2019 PLENÉR 1. ročníka ODI pod vedením Slavomíry Vlasovej
 podieľali sme sa na príprave a priebehu TČOZ MS 2019; všetci zúčastnení študenti odborov ODI aj SKT
absolvovali aj túto časť MS úspešne
 Kolegyne Vlasová a Némethová sa zúčastnili praktických aj ústnych maturít v Trenčíne na SUŠ

V mesiaci jún 2019:
 zrealizovali sme ročníkové práce 1., 2. a 3. ročníka ODI , organizačne zabezpečili inštaláciu študentských prác, ich
obhajobu a prípravu akcie "Deň otvorených dverí"
 06.06.2019 obhajoby ročníkových prác
 07.06.2019 DOD
 organizačne zabezpečili priebeh a realizovali obhajobu absolventských prác pomaturitného štúdia odboru
modelárstvo a návrhárstvo odevov
 10.06.2019 obhajoby absolventských prác PMŠ MNO
 vyhodnotili sme dosiahnutú úroveň ročníkových, maturitných a absolventských prác, naplánovali zmeny v ich
plnení
 18. 06. 2019 zúčastnili sme sa na 2. kole prijímacích pohovorov
 19. 06. 2019 študentky 1.roč. PMŠ MNO a kolegyňa Andrea Némethová sa zúčastnili na divadelnom festivale
“DOTYKY a SPOJENIA” v Martine
 Slavomíra Vlasová - editoriál pre časopis “Nevesta”
 Slavomíra Vlasová získala Cenu mesta Turčianske Teplice
 25. 06. 2019 sa konala reprezentačná módna prehliadka odborov SKT a ODI v priestoroch Katolíckej univerzity pri
príležitosti návštevy p. Fedotova z Veľvyslanectva Ruskej Federácie v SR
Mgr. Andrea Némethová,
vedúca oddelení ODI, SKT a MNO
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O DDE LE NI E P RO P AGAČNE J G R AFI KY , G ARFI CKÉ HO DI ZAJ NU A RE KLAMNE J
TV O RBY :
Vedúca oddelení: PaedDr. A. Hrivnáková
SEPTEMBER 2018:
 exkurzia do Ludrovskej papierne – všetky oddelenia postupne,
 príprava a tlač propagačných materiálov pre školu úžitkového výtvarníctva
 zozbieranie materiálov na katalóg VLAKNO, príprava propagačných materiálov
OKTÓBER 2018:
 príprava výstavy a materiálov na VLÁKNO,
 návšteva aktuálnej výstavy,
 príprava prezentácie na DOD,
 výzdoba poschodí školy
 Žiaci 2. ročníka študijného odboru propagačná grafika sa postarali o realizáciu vlastných výtvarných návrhov na
stenách v čakárňach a ambulanciách novootvorených ambulancií detského oddelenia Nemocnice s poliklinikou
v Liptovskom Mikuláši.

NOVEMBER 2018:
 DOD,
 príprava maturitných pozvánok,
 príprava výstavy a materiálov na VLÁKNO,
 návšteva aktuálnej výstavy,
DECEMBER 2018:
 príprava výstavy a materiálov na VLÁKNO,
 vianočné pohľadnice, novoročenky,
 konzultovanie a výber maturitných tém,
 výber vysokých škôl pre štvrtákov
JANUÁR 2019:
 polročné práce, hodnotenie,
 dni otvorených dverí – účasť,
 príprava plagátu a tlač propagačných materiálov na DOD,
 uzavretie polročného hodnotenia,
 stanovenie maturitných tém,
 príprava výstavy a materiálov na VLÁKNO
FEBRUÁR 2019:
 maturitné práce, návrhy,
 príprava výstavy a materiálov na VLÁKNO,
 aktuálne výstavy,
 úprava maturitných otázok TČOZ
MAREC 2019:
 realizácia maturitných prác,
 príprava výstavy a materiálov na VLÁKNO,
 exkurzia do EPOSU Ružomberok,
 návšteva knihárskej dielne v Žiline
APRÍL 2019:
 realizácia maturitných prác,
 príprava prezentácie,
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odovzdanie maturitných prác a zhodnotenie štvrtákov v odboroch propagačná grafika, reklamná tvorba,
zadanie polročných prác, návrhy tém, následné navrhovanie prác,
príprava a tlač maturitného plagátu,
VLÁKNO-výstava,
Žiaci študijného 2. ročníka odboru propagačná grafika sa podieľali výtvarnými návrhmi na vytvorení náučného
ekologického chodníka v Materskej škôlke Palúdzka – Liptovský Mikuláš

MÁJ 2019:
 obhajoby maturitných prác, maturity, predsedovia maturitných komisií v Trenčíne a Prešove,
 príprava prác a inštalácia maturitnej výstavy
JÚN 2019:
 zozbieranie polročných prác, vystavenie a obhajoby,
 plagát na DOD, /účasť na DOD,
 hodnotenie žiakov,
 uzavretia školského roka,
 upratanie tried a ateliérov, vyčistenie počítačov
Členovia oddelenia PRG a RET a GRD: PaedDr. A. Hrivnáková, Mgr. M. Novysedlák, PaedDr. A. Mirjanská,
Mgr. M. Paušlyová, Mgr. I. Remišová Harnošová
PaedDr. A. Hrivnáková
vedúca oddelení PRG, GRD a RET

O DDE LE NI E ÚŽI TKOV E J MAĽ BY
Vedúca oddelenia: Mgr. art. A. Ševčíková Marčeková
Členovia: Mgr. art. R. Rembovský, Art.D.
september – október 2018
 zahájenie školského roka
 tematické plány
 krúžky
 príprava dielne a ateliérov
 návšteva Fullovej galérie, pre 1. ročník s lektorským výkladom o diele a živote Ľ. Fullu, Ester Šimerová
Martinčeková - výber z diela jednej z klasičiek slovenskej moderny, ktorá bola súčasníčkou Ľudovíta Fullu; ukazuje
nielen vrcholné diela toho-ktorého umelca, ale aj možné vzájomné vzťahy, „ovplyvnenia", inšpirácie. Mgr. art.
Ševčíková žiaci - všetkých ročníkov odboru
 témy k výstave Dotyky s kultúrou, Vlákno ( SNM – Martin)
 príprava tém s prihliadnutím k celoslovenskej súťaži Bienále figurálnej kresby a maľby 2019, Trenčín,
 možnosti materiálového a technického zabezpečenia dielní, hlavne zakúpiť sitá na sieťotlač
 príprava tém na polročné práce
 exkurzia Dolný Kubín, Literárne múzeum P.O.Hviezdoslava, Oravskí galéria, Umenie 19. storočia na východnom
Slovensku | zo zbierok Východoslovenskej galérie v Košiciach, Teodor Jozef Mousson | maliar Zemplína |zo
zbierok Zemplínskeho múzea v Michalovciach, pre 4. ročník org. Mgr. art. Ševčíková Marčeková
november – december 2018
 Deň otvorených dverí
 Vernisáž výstavy Karol Pichler, Bol raz jeden..., Fullova galéria, 1. ročník, Mgr. art. Ševčíková
 Účasť na burze stredných škôl, (november), Mgr. art. Rembovský ArtD., Mgr. M. Pauslyová
 realizácia polročných prác
 príprava maturitných tém
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výber prác, VI. Bienále figurálnej kresby a maľby 2019, Trenčín
príprava fotografií prác pre výstavu Vlákno – skladačka, katalóg
zabezpečenie materiálu na polročné práce
adjustácia a inštalácia polročných prác

január – február 2019
 VI. Bienále figurálnej kresby a maľby 2019, Trenčín (21. 2,),členka odbornej poroty Mgr. art. A. Ševčíková
Marčeková
 exkurzia Poprad (28. 2.), 5. Medzinárodné trienále textilu, Tatranská galéria, Výroba MODROTLAČE z dielne
Elemíra Montišku v Hranovnici, Poprad a okolie v zrkadle vekov s odborným výkladom, Podtatranské múzeum 1.,
2. ročník, Mgr. art. A. Ševčíková Marčeková, Ing. M. Priesolová
 exkurzia Danubiana Meulensteen art museum, Bratislava výstavy Dotyky ticha – Vladimér Komárek, Ilustrácie
a maľované drevené objekty- Martina Matlovičová, Múr nárekov – Marek Ormandík, Ilustrácie – Vladimír Kráľ,
výstup na Mohylu M. R, Štefánika na Bradle, účasť
marec – apríl 2019
 školský poznávací zájazd do Talianska, Z Benátok do Milána, 4. 4. – 8. 4. 2019, org. Mgr. art. Ševčíková
Marčeková, Mgr. Micanová, Mgr. Paušlyová
 reštaurácia Mladosť (patriaca Hotelovej akadémii LM), nainštalované práce odboru, Liptovský Mikuláš
 realizácia maturitných prác
 príprava koncoročných prác
 inštalácia výstavy Dotyky s ľudovou kultúrou, Vlákno ( SNM – Etnografické múzeum, Martin), Mgr. art. Ševčíková
Marčeková
máj – jún 2019
 vernisáž výstavy Dotyky s ľudovou kultúrou, Vlákno, 2.5. 2019 ( SNM – Etnografické múzeum, Martin), účasť
žiakov odboru, Mgr. art. A. Ševčíková Marčeková, Mgr.art. R. Rembovský ArtD.
 plenér 1. ročník, Mgr.art. R. Rembovský ArtD.
 realizácia veľkoformátovej maľby, Perníková chalúpka II. pre CVČ Elán v RK
 TROJRUŹA účasť, celoslovenská literárno - výtvarná súťaž , Ružomberok
 inštalácia, hodnotenie maturitných prác, (6. 5. 2019), Mgr.art. R. Rembovský Art.D.
 inštalácia Maturitných prác, Synagóga, Ružomberok, Mgr.art. R. Rembovský Art.D.
 vernisáž Maturitných prác,( 9. 5.2019) Synagóga, Ružomberok
 adjustácia, inštalácia, hodnotenie koncoročných prác
 Deň otvorených dverí
 Návšteva výstavy Osmijankova literárna záhrada, galéria Ľ. Fullu Ružomberok
 koncoročné vyhodnotenie výsledkov
ZHODNOTENIE ŠKOLSKÉHO ROKA
Potešili nás výsledky z výtvarno – literárnej súťaže Trojruža, kde získali ocenenia v kategórii ilustrácia: 1. miesto D.
Kormaňáková, 2. miesto M. Hodoňová.
Práce odboru boli tento školský rok prezentované hlavne v Martine, Ružomberku, Liptovskom Mikuláši a na Burzách
stredných škôl po Orave a Liptove.
Spolupracujeme so školskou knižnicou, predkladáme tipy na nákup odbornej literatúry, alebo pri hľadaní reálií
a inšpirácie.
VZDELÁVANIE, AKTIVITY A OCENENIA ČLENOV ODDELENIA
Mgr. art. A. Ševčíková Marčeková, sa vzdeláva v končiacich programoch aktualizačného vzdelávania:
 Metódy a formy práce podporujúce rozvoj myslenia a kreativity žiakov v škole, mpc Žilina,
 Nové prístupy vo výtvarnej edukácii na základných školách, stredných školách a na ZUŠ, mpc Košice,
 Využitie artefiletiky v pedagogickej činnosti učiteľa výtvarných predmetov, mpc Košice,
 školenie predsedov školských a predsedov predmetových maturitných komisií, (29. 1. 2019) Žilina,
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 tvorivá dielňa - zameranú na alternatívy želatínovej tlače a suchej ihly využiteľné aj v školských podmienkach, ( 1.
5. 2019) Dolný Kubín
Vytvorené v Turci, kolektívna výstava (3. 7. 2019), Turčianska galéria, Martin
Autorská výstava A. Ševčíková Marčeková, Galéria Mikuláša Galandu, Turčianske Teplice 2020
Žilinský samosprávny kraj udelil Mgr. art. A. Ševčíkovej Marčekovej ku Dňu učiteľov ocenenie – plaketu za tvorivú
a obetavú prácu v školstve, (2. 4. 2019 v Bytči)
Mgr. art. Roman Rembovský, ArtD., bol v apríli 2019, vybraný Francúzskou spoločnosťou Singulart – Original Art
Online on our Art Gallery, ktorá zastupuje súčasných umelcov po celom svete.
Plánované kolektívne výstavy:
Žiaci Ľudovíta Hološku, Záhorská galéria Jana Mudrocha, Senica, 2020
Žiaci Ľudovíta Hološku, Kysucká galéria, Oščadnica, 2020
Autorská výstava Roman Rembovský, Galéria Mikuláša Galandu, Turčianske Teplice 2020
Mesto Ružomberok udelilo Pamätný list Mgr. art. R. Rembovskému, ArtD. pri príležitosti sviatku Dňa učiteľov za
vynikajúce výsledky v výchovno-vzdelávacej oblasti.

Mgr. art. A. Ševčíková Marčeková
vedúca oddelenia UMA

O DDE LE NI E TE X TI LNÉ HO DI ZAJ NU :
ZLOŽENIE PREDMETOVEJ KOMISIE
Vedúca oddelenia: Mgr.art. A. Ševčíková Marčeková
Členovia: Ing. M. Priesolová, Ing. A. Schlosser, Mgr.art. A. Ševčíková Marčeková,
ZREALIZOVANÉ ÚLOHY
september – október 2018
 zahájenie školského roka
 tematické plány
 témy k výstave Dotyky s kultúrou, Vlákno, máj, SNM – Etnografické múzeum Martin
 krúžky
 príprava dielní a ateliéru
 možnosti materiálového a technického zabezpečenia dielní, hlavne zakúpiť sitá na sieťotlač, nezakúpené
 výsledky Kruhy na vode 2018
 Príprava prác na Burzy stredných škôl,
 príprava tém na polročné práce
november – december 2018
 Deň otvorených dverí
 realizácia polročných prác
 zabezpečenie materiálu na pol. práce
 inštalácia polročných prác
 príprava fotografií prác pre výstavu Vlákno – skladačka, katalóg
január – február 2019
 exkurzia Poprad (28. 2.), 5. Medzinárodné trienále textilu, Tatranská galéria, Výroba MODROTLAČE z dielne
Elemíra Montišku v Hranovnici, Poprad a okolie v zrkadle vekov s odborným výkladom, Podtatranské múzeum, 2.
A 3.ročník, Mgr. art. A. Ševčíková Marčeková, Ing. M. Priesolová
marec – apríl 2019
 talentové skúšky
 workshop Arttex, Žiar nad Hronom, Ing. M. Priesolová a žiačky 2. ročníka
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 školský poznávací zájazd do Talianska, Z Benátok do Milána, 4. 4. – 8. 4. 2019, org. Mgr. art. Ševčíková
Marčeková, Mgr. Micanová, Mgr. Paušlyová
 príprava koncoročných prác
 inštalácia výstavy Dotyky s ľudovou kultúrou, Vlákno ( SNM – Etnografické múzeum, Martin), Mgr. art. Ševčíková
Marčeková
máj – jún 2019
 Vernisáž 2. 5. 2019, Dotyky s ľudovou kultúrou, Vlákno, máj, SNM – Etnografické múzeum Martin, Mgr. art. A.
Ševčíková Marčeková, Ing. M. Priesolová
 inštalácia, hodnotenie koncoročných prác
 Deň otvorených dverí, (6.6. 2019)
 Dnes tovariš zajtra majster, Múzeum slovenskej dediny, SNM Martin, ukážky tradičnej výroby (9. 6. 2019), Ing. M.
Priesolová a žiačky
 Návšteva výstavy Osmijankova literárna záhrada, galéria Ľ. Fullu Ružomberok
 Textilná tvorba, príprava prác, fotografovanie do súťaže
 Tipy aktivít k 20. výročiu školy
 koncoročné vyhodnotenie výsledkov
ZHODNOTENIE ŠKOLSKÉHO ROKA
V školskom roku 2018/2019 nás niektoré udalosti potešili.
Hlavne výsledky našich žiačok, ktoré sa nám daria vďaka našej systematickej podpore, nabádaním a zapájaním
žiakov do rôznych aktivít a súťaží.
Žiaci navštevujú a zúčastňujú sa vernisáží a kultúrnych akcií podľa aktuálnej ponuky hlavne v Galérii Ľudovíta Fullu
v Ružomberku a na akciách súvisiacich s prezentáciou školy, napr. príprava vernisáže maturitných prác v Synagoge,
ukážky tradičnej výroby v Múzeu slovenskej dediny, SNM Martin a práce našich žiačok – textiláčok sú vystavené na
výstave Dotyky s ľudovou kultúrou, Vlákno v SNM – Etnografické múzeum Martin od 2. mája 2019 - november 2019
 Zorganizovali sme exkurziu do Popradu (28. 2.), na 5. Medzinárodné trienále textilu, Tatranská galéria, ale i na
výstavu Výroba MODROTLAČE z dielne Elemíra Montišku v Hranovnici, Poprad a okolie v zrkadle vekov
s odborným výkladom, Podtatranské múzeum, 2. a 3.ročník TVY, Mgr. art. A. Ševčíková Marčeková, Ing. M.
Priesolová, viď. Správa s exkurzie
 Naše žiačky z druhého ročníku sa zúčastnili školského poznávacieho zájazdu do Talianska, Z Benátok do Milána,
4. 4. – 8. 4. 2019, org. Mgr. art. Ševčíková Marčeková, Mgr. Micanová, Mgr. Paušlyová , viď. Akcie školy,
www.suvrk.sk
 Žiačky druhého ročníka sa zúčastnili poznávacieho zájazdu do Budapešti. Org. Mgr. Martinková, viď. Akcie školy,
www.suvrk.sk
Práce odboru boli tento školský rok prezentované hlavne v Martine, Ružomberku a na Burzách stredných škôl po
Orave a Liptove.
Úzko spolupracujeme so školskou knižnicou, predkladáme tipy na nákup odbornej literatúry, alebo pri hľadaní reálií
a inšpirácie.
Čo nás trápi je zastarané technické vybavenie dielní, a je potrebné napnutie nových sít na sieťotlačové rámy
(používajú ich i iné odbory).

Mgr. art. A. Ševčíková Marčeková
vedúca oddelenia TVY

O DDE LE NI E P RO P AGAČNÉ HO V Ý TV ARN Í CTV A A P RO DUKTO V EJ T V O RBY
ODD PRV a PRT pri Škole úžitkového výtvarníctva v Ružomberku (ŠÚV RK) pracovalo v tomto školskom roku
podľa schválenej a platnej školskej dokumentácie a celoročného plánu práce, rešpektujúc a dodržiavajúc všetky platné
smernice a predpisy.
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ODD PRV a PRT zabezpečovalo výchovu a vzdelávanie študentov v predmetoch: výtvarná príprava, navrhovanie,
interiérová tvorba, technológia, počítačová grafika, umelecká prezentácia, architektonická tvorba, umelecká prax,
krajinársky kurz (plenér), súvislá umelecká prax
Členmi oddelenia v tomto období boli nasledovní pedagógovia:
Vedúci oddelenia: Mgr. Vladimír Lofaj
Členovia:
Mgr. Martin Moravčík
Mgr. Peter Javorek
Mgr. Róber Jurčo
Ing. Anton Schlosser
Využívajúc dostupné priestory a materiálno-technické vybavenie (MTZ) školy, zvolené plány, postupy, metódy
a aktuálne možnosti sa realizovali nasledovné výkony a uskutočnili nasledovné aktivity:
V mesiaci september 2018:
 03.09.2018 sme technicky zabezpečili slávnostné otvorenie školského roka.
 20.09. a 27.9.2018 sme sa zúčastnili stretnutia s najvýznanejšími klientmi spoločnosti Makita Slovensko na zámku
Smolenice, kde sme odprezentovali práce našich pedagógov a študetov.
V mesiaci október 2018:
 propagácia školy na burze v Námestove a Trstenej
 zabezpečenie papierovej lepenky – Turpack Martin
 fotografovanie prác pre katalóg výstavy Vlákno
 stretnutie s primátorom a zástupcami mesta Ružomberok, ohľadom budúcej spolupráce
V mesiaci novembri 2018
 Zverejnenie tém absolventských prác pre študentov 2. Ročníka pomaturitného špecializačného štúdia v odbore
produktová tvorba
 kontrolovali sme priebeh plnenia časového harmonogramu a dokončovali polročné práce v odboroch (PRV, PRT)
 pripravovali sme sa na uskutočnenie Dní otvorených dverí
 21.11.2018 DOD
V mesiaci december 2018:
 organizácia prednášky na tému 3D modelovanie
 návšteva a prehliadka firmy Profidesign Dolný Kubín
 zrealizovali, nainštalovali a obhajovali sme ročníkové práce odborov PRV a PRT
V mesiaci január 2019:
 spolupodieľali sme sa na organizácii a priebehu Dní otvorených dverí 11.01.2019
 organizácia prednášky na tému 3D modelovanie a renderovanie
 zabezpečenie materiélu ( papier, epoxidová živica ) pre potreby ročníkových prác
V mesiaci február 2019:
 vyhodnotili sme priebeh realizácie, kvalitu a dosiahnutú úroveň polročných prác odborov (PRV, PRT)
 organizácia a účasť na vybraných výstavách v Bratislave
 prezentácia produktov pre firmu Mondi- scp
V mesiaci marec 2019:
 spolupodieľali sme sa na organizácii a priebehu PFIČ a EČ maturitných skúšok 2018 a prijímacích talentových
skúšok pre absolventov základných škôl
 organizácie prednášky o audio-vizuálnych efektoch
V mesiaci apríl 2019:
 tvorba vizualizácií interiérového dizajnu pre mesto Ružomberok
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 skontrolovali a zhodnotili sme prípravu študentov PMŠ PRT k vypracovaniu absolventskej práce a pripravili sme
podklady pre ukončovanie pomaturitného štúdia, vybrali a oslovili sme vhodných oponentov absolventských prác a
ubezpečili sa o plnení stanoveného časového harmonogramu
 pripravili sme a nainštalovali študentské práce k výstave “VLÁKNO”
V mesiaci máj 2019:
 02.05.2019 - účasť na výstave “VLÁKNO” 07.05.2019 inštalovali sme maturitné práce oddelenia SKT v priestoroch Synagógy
 09.05.2019 vernisáž výstavy najlepších maturitných prác v priestoroch Synagógy
 organizačne sme zabezpečili priebeh súvislej odbornej praxe študentov PRV a PRT
 prezentácia školy na VÚC Žilina
 účasť na praktických aj ústnych maturítách na SUŠ v Trenčíne
V mesiaci jún 2019:
 zrealizovali sme ročníkové práce odborov PRV a PRT , organizačne zabezpečili inštaláciu študentských prác, ich
obhajobu a prípravu akcie "Deň otvorených dverí"
 06.06.2019 obhajoby ročníkových prác
 07.06.2019 DOD
 organizačne zabezpečili priebeh a realizovali obhajobu absolventských prác pomaturitného štúdia odboru
produktovej tvorby
 10.06.2019 obhajoby absolventských prác PMŠ PRT
 vyhodnotili sme dosiahnutú úroveň ročníkových, maturitných a absolventských prác, naplánovali zmeny v ich
plnení
 18.06.2019 zúčastnili sme sa na 2.kole prijímacích pohovorov
 technicky sme zabezpečili slávnostné ukončenie školského roka.
Mgr. Vladimír Lofaj

vedúci oddelenia PRV a PRT
O DDE LE NI E TV O RBY HRAČI E K A DE KO RATÍ V NY CH P RE DME TO V :
Vedúci oddelení: Mgr. Art. Michal Hanula
Členovia oddelení: Mgr. art. M. Labdová, Mgr. P. Javorek, Mgr. P. Jurčo,
SEPTEMBER 2018:
 príprava materiálu,
 počiatočné návrhy na výstavy Vlákno, Etudy z dreva,
 zadania na polročné práce
 zozbieranie materiálov na katalóg VLAKNO,
OKTÓBER 2018:
 príprava výstavy a materiálov na VLÁKNO,
 návšteva aktuálnej výstavy,
 príprava prezentácie na DOD,
 výzdoba poschodí
NOVEMBER 2018:
 DOD, príprava výstavy a materiálov na VLÁKNO , Etudy z dreva,
 návšteva aktuálnej výstavy,
DECEMBER 2018:
 príprava výstavy a materiálov na VLÁKNO, Etudy z dreva ,
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 konzultovanie a výber maturitných tém,
 výber vysokých škôl pre štvrtákov,
 práca na polročných prácach
JANUÁR 2019:
 polročné práce, hodnotenie,
 dni otvorených dverí-účasť ,
 uzavretie polročného hodnotenia,
 stanovenie maturitných tém,
 príprava výstavy a materiálov na VLÁKNO,
 odosielanie súťažných prác na Etudy z dreva
FEBRUÁR 2019:
 maturitné práce, návrhy,
 príprava výstavy a materiálov na VLÁKNO,
 aktuálne výstavy,
 úprava maturitných otázok TČOZ,
 exkurzia na výstave a vyhodnotení súťaže Etudy z dreva – Zvolen,
MAREC 2019:
 realizácia maturitných prác,
 príprava výstavy a materiálov na VLÁKNO,
APRÍL 2019:
 realizácia maturitných prác,
 príprava prezentácie,
 odovzdanie maturitných prác a zhodnotenie štvrtákov v odbore tvorba hračiek a dekoratívnych
predmetov, zadanie polročných prác, návrhy tém, následné navrhovanie,
 VLÁKNO-výstava
MÁJ 2019:
 obhajoby maturitných prác, maturity, predsedovia maturitných komisií v Trenčíne a Žiline,
 príprava prác a inštalácia maturitnej výstavy
JÚN 2019:
 zozbieranie polročných prác, vystavenie a obhajoby, hodnotenie žiakov,
 účasť na DOD,
 uzavretia školského roka,
 upratanie ateliérov a dielní,
VÝSLEDKY
Etudy z dreva – celoslovenská súťaž XX. ročník
II. kategória – O najlepší drevený bytový doplnok – 2. miesto Patrícia Paulovičová
 publikovanie článku v odbornom časopise RUD 2/2018

Mgr. art. M. Hanula
vedúci oddelenia THR

25

O DD E LE NI E FO TO G RAFI CKÉ HO DI ZAJ NU:
Členovia: Mgr. Jozef Martiška, Mgr. Martin Môcik, Mgr. Peter Šugár
September 2018
 Príprava a návrhy plagátov projekt Dotyky s ľudovou kultúrou
 Príprava fotografického materiálu Dotyky s ľudovou kultúrou / Martiška, Môcik /
Október 2018
 účasť na burze povolaní Námestovo /Môcik/
 prezentácia VŠVU na FDI ŠUVRK
November 2018
 Exkurzia Mesiac fotografie, Bratislava /Šugár/
 prezentácia univerzity Tomáše Bati, Zlín na FDI ŠUV Rk
December 2018
 Exkurzia, Workshop Vlákno Slovenské národné múzeum v Martine / Šugár/
 Prezentácia návrhov a výber plagátu Dotyky s ľudovou kultúrou
 Workshop „Kyanotypia“ – projekt Poštová banka
Január 2019
 Exkurzia Fotolab FUJI, Liptovský Mikuláš /Môcik/
Február 2019
 Exkurzia a prednáška Dolný Kubín – Oravská galéria /Môcik/
Marec 2019
 príprava súťažnej prehliadky videoprezentácií a divadla Dramatizácie spolupráca s pedagógmi predmetu Slovenský
jazyk a literatúra /Môcik/
 príprava textov a dohľad nad prípravou printových materiálov výstavy v SNM v Martine – Vlákno /Šugár/
Apríl 2019
 príprava textov a dohľad nad prípravou a inštaláciou výstavy v SNM v Martine – Vlákno /Šugár/
 Exkurzia a prednáška Róbert Kočan, Dolný Kubín – Oravská galéria /Môcik/
Máj 2019
 inštalácia výstavy v SNM v Martine – Vlákno /Šugár, Môcik, Martiška/
 inštalácia výstavy Najlepšie maturitné práce Synagóga Ružomberok /Martiška, Môcik/
Jún 2019
 Preberanie ocenení AMFO 2019 LKS Liptovský Mikuláš
 priebežne – fotografovanie prác študentov a pedagógov školy /Martiška/
Ocenenia:
Viktória Janckulíková – 3. miesto v krajskom kole fotografickej súťaže AMFO 2019
Mgr. Martin Môcik
vedúci oddelenia FDI
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16. ÚDAJE O PROJEKTOCH/GRANTOCH PODANÝCH V ŠKOLSKOM ROKU
2018/2019
Stručná
charakteristika
projektu / grantu

Fond
na
podporu umenia

Knihy do školskej
odbornej knižnice

akceptovaný

júl 2018

november
2018

1 150 €

Nadácia KIA

revitalizácia
športového areálu

akceptovaný

jún 2018

september
2018

1 992,74 €

Akcept./
Neakcept.

Celkový
rozpočet

ŽSK

Termín
ukončenia
realizácie
projektu

Názov projektu
/ grantu

Škola

Termín
začiatku
realizácie
projektu

Spolufinanc
ovanie

150

0

0

0

INÉ

Fondy
EU

MŠVVaŠ
SR

ŽSK

Projekt
/
Grant

Škola je zapojená do nasledujúcich celoslovenských projektov:
NÚCEM: Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania
ŠIOV: Rozvoj stredného odborného vzdelávania
MŠVVaŠ SR: Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

17. ÚDAJE O VÝSLEDKOCH INŠPEKČNEJ ČINNOSTI VYKONANEJ
ŠTÁTNOU ŠKOLSKOU INŠPEKCIOU
Dňa 14. 09. 2018 bola vykonaná tematická inšpekcia č. 5007/2018-2019 zo dňa 05. 09. 2018: Stav
odstránenia nedostatkov zistených pri inšpekciách v strednej škole.
Výsledok inšpekcie je uvádzaný v prílohe č. 2.
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18. ÚDAJE O PRIESTOROVÝCH A MATERIÁLNO-TECHNICKÝCH
PODMIENKACH ŠKOLY
A) budovy, dielne, odborné učebne
Kapacita školy
k 01.09.2018

Skutočný počet
žiakov:

280

253

Naplnenosť
školy (%):

90,357 %

Nakoľko sa v jednej triede spája 3 – 5 študijných odborov, na vyučovanie odborných výtvarných predmetov a
praxe je potrebný násobný počet učební a dielní. Priestorová kapacita školy je využitá na 100 %.
Počet
Počet skutočne
Priestor v m 3 / m2
Poznámka
využívaných učební
Budovy celkom
26 341 m3 /
Priestory budovy školy
2
6 424 m2
Učebne
46
17 122 m3
46
4 176 m2
Z
Kmeňové
X
0
0
toho
Jazykové
X
0
0
Odborné

41

41

IKT

5

5

Laboratória

0

0

15 261 m3
3 722 m2
1 596 m3
454 m2
X

Šatne
(Áno/Nie)

áno

1 250 m 3
347 m 2

Dielne
(Áno/Nie)
Školský internát
(Áno/Nie)
Školská jedáleň
(Áno/Nie)
Výdajná školská jedáleň
(Áno/Nie)
Telocvičňa
(Áno/Nie)
Iné (chaty, ubytovne, rekreačné
zariadenia)

áno

2 349 m 3
522 m 2

Technika

PC
(ks)

Sú
v priestoroch
chodieb
prízemia a medziposchodia

nie
nie
nie
áno
chata
95

Dataprojektory
5
(ks)
Interaktívne tabule
3
(ks)
Poznámka: Pri vypĺňaní riadku Iné – uveďte konkrétne ktoré zariadenie škola spravuje

4608 m 3
418 m 2
627 m 3
179 m 2
X

Je v ponuke ŽSK na predaj ako
prebytočný majetok od roku 2010.
60 PC je v PC učebniach,
12 v kabinetoch, 6 v kanceláriách,
8
v multimediálnej
knižnici,
ostané sú v odborných učebniach
a učebniach praxe. (uvádzané sú
PC aj notebooky)

X
X
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B) športoviská
Športoviská
Názov športoviska

Áno
/
Nie

Rozmery

Povrch

Stav
(vyhovujúci/
nevyhovujúci)

Telocvičňa

áno

32x18m

palubovka

nevyhovujúci

Telocvičňa
Ihrisko
Ihrisko – trávnatá plocha

nie
áno

100x30m

tráva

vyhovujúci

Viacúčelové ihrisko
Atletický ovál
Atletická rovinka

nie
nie
áno

100x5m

antuka

vyhovujúci

Atletické doskočisko
Posilňovňa

áno
áno

5x6m

vyhovujúci
vyhovujúci

Pohybové štúdio

áno

9x8m

piesok
lepený
koberec
laminátová
podlaha

Poznámka
(v prípade
nevyhovujúceho popísať
závady)
Palubovka
je
veľmi
opotrebovaná,
svojpomocne opravovaná

Posledná
rekonštrukci
a (dátum)

Slúži aj pre OA a Spoj.
školu

3 dráhy

vyhovujúci

jún 2018
z projektu KIA
október 2016
vytvorená
v októbri 2016
v projekte
ŽSK „Vráťme
šport do škôl“

áno

6
vyhovujúce
miestností
áno
4
vyhovujúce
Hygienické zariadenia
miestnosti
Poznámka: uvádzajte všetky športoviská, ktoré sú v správe školy (napr. telocvičňa, pohybové štúdium, posilňovňa, vonkajšie
ihrisko...)
Šatne

C) školský internát
Škola nevlastní školský internát.
D) školská jedáleň, výdajná školská jedáleň
Škola nevlastní školskú jedáleň, ani výdajnú školskú jedáleň..

19. CIEĽ KONCEPČNÉHO ZÁMERU ROZVOJA ŠKOLY
Cieľ pre rok 2018/2019:
 Zabezpečiť prechod na nový druh školy: Škola umeleckého priemyslu
Riaditeľka školy bola členkou odbornej skupiny ŠIOV, ktorá pripravovala nový ŠVP pre Školy umeleckého
priemyslu.
 Upraviť následne školské vzdelávacie programy pre všetky študijné odbory
Vzhľadom na časovú následnosť, je možné upraviť ŠkVP až v školskom roku 2019/202, pretože novela školského
zákona vstúpuje do platnosti až od. 1. 9. 2019, následne vyhláška o sústave odborov 251/2018, ktorej príloha č. 8
týkajúca sa Škôl umeleckého priemyslu nadobudne platnosť až 1. 10. 2019.
 Spolupráca s Občianskym združením pri ŠÚV Ružomberok pri predkladaní projektov na podporu
technického zabezpečenia vyučovania a akcií školy
Občianske združenie poskytlo škole časť financií na vydanie katalógu a skladačky k výstave „Vlákno“.
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Definícia cieľa pre školský rok 2019/2020:
 Vypracovať nové Školské vzdelávacie programy pre študijné odbory Školy umeleckého priemyslu podľa
RUP a nového ŠVP, ktoré budú platiť 01. 09. 2020.
 Spolupráca s Občianskym združením pri ŠÚV Ružomberok pri predkladaní projektov na podporu
technického zabezpečenia vyučovania a akcií školy.

20. SWOT ANALÝZA
interné
Silné stránky školy:
Individuálny prístup vo vzdelávaní výtvarne talentovaných
študentov.
Demokratický, až kolegiálny a obojstranne inšpiratívny vzťah
učiteľ – študent.
Vedenie študenta k samostatnej tvorivej činnosti
a schopnosti prezentovať sa na verejnosti (výstavy, scénické
stvárnenie rôznych podujatí,......).
Stopercentná kvalifikovanosť vyučujúcich.
Inšpiratívne pôsobenie výtvarnej tvorby vyučujúcich na
študentov.
Úspešnosť v malých projektoch.
Podpora školy zo strany miestnej komunity.
Zapojenie školy do rôznych aktivít a projektov.
Príležitosti:
Zapojenie študentov do činnosti umeleckej verejnosti
v regióne a na Slovensku. Každá účasť na podujatí
propaguje školu.
Nadregionálna pôsobnosť školy s atraktívnymi študijnými
odbormi.
Uplatnenie absolventov v oblasti malého podnikania (dielne,
štúdiá, grafické alebo reklamné agentúry, SZČO..).
Zapájanie študentov do medzinárodných umeleckých súťaží.
Ochota práce na zvyšovaní svojej kvalifikácie - pedagógovia
Spolupráca s kultúrnymi ustanovizňami v regiónoch ŽSK aj
na Slovensku
Ambície žiakov študovať na umeleckých vysokých školách
nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.

Slabé stránky školy:
Priemerné výsledky študentov pri štúdiu cudzích jazykov
a z toho vyplývajúce problémy pri MS.
Občas nedôsledné výchovné pôsobenie vyučujúcich na
študentov.
Obmedzený trh práce na Slovensku pre absolventov školy.

Možnosť absolventa uplatniť sa v zahraničných firmách

Nasýtenie pracovného trhu absolventmi niektorých úzko
špecializovaných výtvarných odborov.
Ekonomická náročnosť prevádzky školy

Zmena na nový druh školy od 1. 9. 2019 – Škola
umeleckého priemyslu

Ekonomický status rodičov
Nižšia motivovanosť niektorých žiakov
Riziká:
Otváranie výtvarných študijných odborov na iných typoch
stredných škôl – menšia možnosť výberu talentov.
Príprava absolventa do prostredia, ktoré naša spoločnosť
nedostatočne oceňuje a hodnotí.
Módne trendy negatívne ovplyvňujú záujem o niektoré
študijné odbory.
Klesajúca demografická krivka
Málo vyučovania výtvarnej výchovy na ZŠ
Zmena legislatívy v priebehu školského roka, ktorá
ovplyvňuje počet prijímaných žiakov do 1. ročníka študijných
odborov s maturitou – študijné odbory so žiakmi nad rámec
potrieb trhu práce k 31. januáru príslušného roka.

Obmedzený trh práce na Slovensku

externé
Návrhy opatrení na zlepšenie úrovne výchovy a vzdelávania:







Viesť kultúru školy tak, aby vznikali podmienky pre vnútorný rozvoj silných stránok školy.
Otvorene na stretnutiach pedagógov, poradných orgánov riaditeľky a Rady školy riešiť priebežne slabé stránky,
ktoré vieme ovplyvniť.
Na študentov výchovne pôsobiť v duchu vzájomnej tolerancie a rešpektovania osobnosti, názoru a iných odlišností.
Využívať všetky ponúkajúce sa príležitosti na propagáciu a zviditeľňovanie práce v škole a úspechov školy.
Dôsledným plánovaním rozvoja školy a ponuky študijných odborov minimalizovať riziká.
Vyhľadávať možnosti financovania vzdelávania prostredníctvom malých projektov, ktoré vypisujú rôzne nadácie,
banky a iné organizácie.
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21. VÝSLEDKY ÚSPEŠNOSTI ŠKOLY PRI PRÍPRAVE NA VÝKON
POVOLANIA A UPLATNENIE ŽIAKOV NA PRACOVNOM TRHU
Kód

1
2
4
5
6
7
8
9
Spolu:

Kód a názov študijných
a učebných odborov

8222 M úžitková maľba
8240 M tvorba hračiek
a dekoratívnych predmetov
8261 M propagačná grafika
8270 M scénická kostýmová tvorba
8297 M fotografický dizajn
8283 M reklamná tvorba
8297 Q produktová tvorba - PMŠ
8237 Q modelárstvo návrhárstvo
odevov - PMŠ

Ukazovateľ
počet
z toho:
zamestna
počet žiakov
ných
zamestnaných
žiakov
v odbore, ktorý
vyštudovali

celkový
počet
absolventov

počet
žiakov
ďalšieho
štúdia

počet
evidovaných
nezamestnaných
žiakov
k 15. 09. 2019*

8
5

6
2

1
2

1
2

0
1**

14
9
9
7
7
8

10
3
3
2
3
2

4
5
6
4
4
6

4
5
6
4
4
6

0
0
0
1**
0
0

52 + 15 PMŠ

31*

32*

32*

2*

*

Nie všetci absolventi dajú vedieť, že boli prijatí na ďalšie štúdium, nie všetci dajú vedieť, že sa zamestnali. Z toho
dôvodu uvádzané čísla nie sú presné, iba orientačné o tých absolventoch, o ktorých vieme. Nie je to ich zákonná
povinnosť.
** Uvedení žiaci boli prihlásení na Úrade práce z dôvodu maturitnej skúšky v opravnom termíne.

22. INFORMÁCIE O PSYCHOHYGIENICKÝCH PODMIENKACH VÝCHOVY
A VZDELÁVANIA
Vzhľadom na individuálny prístup ku talentovaným študentom, legislatíva stanovuje vyučovanie odborných výtvarných
predmetov v málopočetných skupinách. Niektorý vzdelávací program v ročníku tvorí práve iba takáto skupina, a tak je
trieda tvorená často dvomi, tromi, ba až štyrmi rôznymi študijnými odbormi. Všeobecnovzdelávacie predmety sa
vyučujú spoločne, ale na odborné predmety sa na každú hodinu trieda delí na príslušný počet skupín podľa študijného
odboru. Výtvarné predmety (výtvarná príprava, navrhovanie, prax, figurálne kreslenie a ďalšie) sú dotované 2 – 7
vyučovacími hodinami týždenne, ktoré je možné spájať do blokov. Skoro polovica študentov býva v domove mládeže,
mnohí študenti denne dochádzajú z blízkeho, ale aj vzdialenejšieho okolia (až z Martina, Dolného Kubína, Liptovského
Hrádku a k nim priľahlých obcí). Vytvorenie rozvrhu hodín je vzhľadom na uvedené skutočnosti dosť náročná
záležitosť a je potrebné nájsť kompromis pre čo najoptimálnejšie zaťaženie študenta na vyučovaní. V rozvrhu hodín sa
často stane, že niektorá skupina triedy sa hodinu nevyučuje, ostatné skupiny áno.
 Vyučovanie sa realizuje spravidla od 7.10 do 14.35 hod. Po 1. a 2. vyučovacej hodine je 5 minútová prestávka,
po 3. hodine 20 minútová, po 4. a 5. vyučovacej hodine je 10 minútová prestávka, po 6. vyučovacej hodine je
30 minútová obedná prestávka. Od 7. vyučovacej hodiny sú prestávky iba 5 minútové.
 S ohľadom na dochádzajúcich študentov (spoje) sa vyhýbame popoludňajšiemu a večernému vyučovaniu.
 Bloky predmetov sa vyučujú bez ohľadu na zvonenie nepretržite, pričom študent si môže s vedomím
vyučujúceho spraviť prestávku v tvorbe, kedy uzná za vhodné, alebo potrebuje. Skracuje sa tým čas vyučovania
o dobu prestávok.
 V škole si študenti i pracovníci môžu kúpiť počas celého dňa vhodný nápoj alebo desiatu z automatu. Bufet pre
nerentabilitu prevádzky bol zo strany prevádzkovateľa zrušený.
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23. ÚDAJE O VOĽNOČASOVÝCH AKTIVITÁCH ŠKOLY
Záujmová činnosť:
 prehľad útvarov záujmového vzdelávania a ich zamerania v školskom roku 2018/2019:
Počet
žiakov
14

Vedúci krúžku
(meno a priezvisko)
Ing. M. Chovan

Čítajte s nami
Práca v knižnici

12
16

Mgr. Zuzana Mydlová
Mgr. Emília Majtenyiová

Sieťotlač
Divadelný
Modelky
Modelky plus
Anatomická kresba
Drevomajstrovanie
Fotokomora
Fotoateliér
posilňovací
Loptové hry – volejbal, basketbal
Krúžok šitia 1
Krúžok šitia 2

10
9
9
10
10
17
12
11
6
11
15
20

Ing. Mária Priesolová
Mgr. Andrea Némethová
Mgr. Andrea Némethová,
Mgr. art. Slavomíra Vlasová
Mgr. Marianna Paušlyová
Mgr. art. Michal Hanula
Mgr. Peter Šugár,
Mgr. Martin Môcik
Mgr. Nadežda Čavojcová
Mgr. Renáta Juríková
Ing. Simona Schlosserová
p. Ľudmila Hatiarová

Zaradenie
Spoločensko-vedné

Technické

Umelecké

Športové
Iné

Názov krúžku
Literárny klub

 prehľad umiestnenia žiakov v krajských, celoslovenských a medzinárodných kolách predmetových olympiád
a postupových súťaží
Úroveň

Súťaž

Meno žiaka
(družstvo chlapci/dievčatá)

Umiestnenie

Krajské kolo
Výtvarné alternatívy 2018
III. kategória
III. kategória
Celoslovenské
kolo

Medzinárodné
kolo

Etudy z dreva XX.
kategória „Najlepší drevený bytový doplnok“
Ružomberská Trojruža – literárno-výtvarná
súťaž
Kategória: próza
Kategória: ilustrácia
BLACK LINE – LINORYT
Oděv a textil – Liberec, ČR, kategória „Ne,
nejsem štíhlá“

kolektív II.P
Dominika Urbanová

1.miesto
2.miesto

Patrícia Paulovičová

2.miesto

Diana Holmíková
Diana Kormaňáková
Michaela Hodoňová
Zuzana Gállyová

2.miesto
1.miesto
2.miesto
1.miesto

Monika Gaálová, Lucia
Gondová,
Dominika Urbanová

2.miesto

 prehľad umiestnenia žiakov v krajských, celoslovenských a medzinárodných kolách športových súťaží
Úroveň

Súťaž

Meno žiaka
(družstvo chlapci/dievčatá)

Umiestnenie

Krajské kolo
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